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 املعاصرين على الرد ملاذا :األوىل مةاملقد
 

َل  اَل  وََعْداًل  ِصْدقًا َربَِّك  ََكَِمُت  َوَتمَّْت ﴿ تعاىل: قال ِميعُ  َوُهوَ  لََِكَِماتِهِ  ُمبَدِّ   السَّ
   ﴾الَْعِليمُ 
 ﴾الُْمرَْسِليَ  َنبَإِ  ِمنْ  َجاَءكَ  َولََقدْ  اهلل لََِكَِماِت  َل ُمبَدِّ  َواَل ﴿ وقال:

نْ  ِل  يَُكونُ  َما قُْل ﴿ وقال:
َ
هَلُ  أ بَدِّ

ُ
تَّبِعُ  إِنْ  َنْفِس  تِلَْقاءِ  ِمنْ  أ

َ
 ...﴾ إَِلَّ  يُوَح  َما إاِلَّ  أ

تَّبِعُ  اَل  قُْل ﴿ وقال:
َ
ْهَواَءُكمْ  أ

َ
نَا َوَما إًِذا َضلَلُْت  قَدْ  أ

َ
 ﴾الُْمْهتَِدينَ  ِمنَ  أ

نَّ ﴿ وقال:
َ
اِط  َهَذا َوأ بَُل  تَتَّبُِعوا  َواَل  فَاتَّبُِعوُه  ُمْستَِقيًما رِصَ َق  السُّ  َعنْ  بُِكمْ  َفتََفرَّ

 ﴾َسِبيِلهِ 

  عنه.  احليدة  من وحّذر ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  ىلع  أنزهل اذلي الويح  اتّباع علينا  اهلل فأوجب
 وهو للويح، خمالف لقول لالنتصار الشبهات  تنرش انلاس اْلوم نرى ولكننا

 .مااًل  الفطر زاكة  إخراج جواز
 

  عليه:  سرند ما  اغلب  أن  إذ ، املتقدمي  ىلع  ال  املعارصين  ىلع  رد  هو سأقوهل وما
  َمن  خطأ  عن   وأما   منها،  براء  واملتقدمون   املعارصون،   بها  جاء  ومغالطات   شبهات 

 وحسن عداتلهم، بذيع هلم نعتذر ؛املسألة تقرير  ف املتقدمي العلماء ِمنَ  أخطأ
  فقد املعارصون أما .  (1)  بلغتهم تكون ال  قد املسألة  ف  احلّجة وأن  بهم، الظن

  العلم، أهل وأقوال األحاديث إىل والوصول العلم وسائل مجيع ندهمع توفرت 
  رشع  به ْلعاندوا  هواهم وافق حي أخطأ من لرأي ينترصون  نراهم ذلك ومع

 

 
أعذار خمالفة العالم للحديث. ومنها عدم علمه به مع رفيع قدره، راجع كتاب "رفع املالم" البن تيمية ف بيان   1

 وأسباب أخرى متعددة.
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  املسألة هذه تقريرهم ف  أنهم لك سيتبّي  كما  ألنه  ،هواهم أقول وإنما  اهلل.
 واحتجوا ،مرة  الرصيح الكذب  واستخدموا  مرة، واإليهام اتلضليل استخدموا 

  حتقيًقا،  القول  بهذا  يقولوا   لم  همأن  ىلع   يدلُّ   فإنما  دّل   إن  وهذا  مّرة،  تثبت  ال  بأخبار
  حقيقة  عن  تعرب  وطئًا   أخّف   َكمة  أجد  وال  األمر  حقيقة   فهذه   ،هوى  به  قالوا   وإنما

  املسألة ف أخطؤوا  اذلين السابقون العلماء فعله عّما اجدً  خيتلف وهذا فعلهم،
 هلم؛ خطأهم بيان أردت  إذا ألمثاهلم يكيف واكن وأمانتهم، رعهمبو ُعرفوا  ممن

 يليق ال ما ففعلوا هلم، وبُيِّ  نوصحوا  فقد اهلوى أصحاب  أما ،هلم ادلْلل بيان
 لفنسأ اهلل. بإذن سرتونه مما شابه وما العلماء، ألقوال تزوير من فعله، بمسلم

 .اهلداية  وهلم نلا اهلل
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 برأينا نقول ال :الثانية املقدمة
 

  به، لقلنا اهلل  رشع هو -بانلقود للطعام تبديل من- رشعوه  ما  أن  عندنا ثبت لو
 لم ؛يثبت  لم حي لكن الطعام،  خنرج أن  من املال  خنرج أن علينا  أسهل  ولاكن
  ََكنَ  َوَما﴿ ربنا: قال فقد سواه، ما  وخنالف اهلل، ألمر ننصاع أن إال نلا يكن
ْمًرا  َورَُسوهُلُ  اهللُ  قََض  إَِذا ُمْؤِمنَة   َواَل  لُِمْؤِمن  

َ
نْ  أ

َ
ُة  لَُهمُ  يَُكونَ  أ ْمِرهِ  ِمنْ  اْْلََِيَ

َ
 ﴾. مْ أ

 
 أن إال يرُس، ادلين بأنّ  أذكر أن أنس  ال املال، إخراج سهولة ذكرت  أنين وحيث
 ارشب  هل نقول ال الصالة  يستثقل فاذلي الرشائع، تبديل جواز يعين ال اليرُس

 وقد يرُس، حقيقتها ف الصالة  أن نقول ولكن عنها، عوًضا قهوة  فنجان 
  ليس  الرشيعة أحاكم يه وهكذا ،والُمقاتل ،واملريض ،للمسافر (2)  اهلل خففها

 .اهلل  أنزل بما تقيّد فيها  لكن حرج، فيها

  

  

 

 
 وليس انلاس  2
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 اجتهادّية؟ املسألة هل :الثالثة املقدمة

 
  بل جتهادية،ا مسألةً  تكون قول من أكرث انلاس  فيها  قال مسألة لك ليس 

 .صحيح  أو رصيح  نص فيها ليس  ما يه االجتهادية املسائل
 

  اهلل  صل -  اهلل رسول عن  سنة هل  استبانت  َمنْ  أن  ىلع  انلاس  أمجع" : الشافيع   قال 
  (3)   "انلاس من أحد لقول  يَدَعها أن هل يكن لم- وسلم عليه

 
 انلصوص، خيالف بما اهلل دين ف واحلكم فتاءاإل حتريم ف" :القيم  ابن  قال 

  (4) "ذلك ىلع  العلماء إمجاع وذكر ،انلص  ظهور  عند  واتلقليد  االجتهاد  وسقوط 
 .ذلك ىلع  السلف وأقوال واإلمجاع والسنّة الكتاب   من ةاألدل نقل ثم

 
(5)"خبالفه  احلكم جاء إذا  اعتباره   يسقط الرأي" : ة الفقهيّ   القواعد   موسوعة   ويف

 

 
  القاعدة  فهذه انلص( مع اجتهاد )ال قوهلم:" :الفقه   قواعد   إيضاح   ف   الوجي   ويف

 أو السنة  أو الكتاب  من نص فيها ورد مسألة  حكم ف  االجتهاد حتريم تفيد
 فال وجوده عند  أما  ،انلص  وجود  عدم  عند  لالجتهاد  حيتاج  إنما  ألنه  اإلمجاع
( 6)  ".ودالتله انلص فهم ف إال اجتهاد

 

 

 
 425  ص  الرسالة  3

 36ص  4ج  املوقعي  إعالم  4

 385ص 4ج  5

 33ص  1ج  6
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 يُعترب وال اجتهاديّة، مسألة أنها يقال ال حيددها نص فيها اليت فاملسألة وعليه،

  مسألة ليست فيه مسأتلنا، حال وهذا باإلمجاع. وذلك  فيها، املخالف بقول
 .جتهاديةا
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 طعاًما الفطر زكاة
 

 ،طعاًما الفطر زاكة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فرض
 

  ُطْهَرًة  الِْفْطرِ  َزاَكَة  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصلَّ  اهلل رَُسوُل  )فََرَض  قال: عباس   ابن  فعن
يَامِ  فَِث، اللَّْغِو، ِمنَ  لِلصِّ   ُطعمة تكون فكيف (7)  . لِلَْمَساِكيِ  َوُطْعَمةً  َوالرَّ

 تكون  ال  حينها  رسوااًل!  أو  قميًصا  الفقَيُ   به  يشرتي  قد  مااًل   َكنت  إذا  للمسكي
 !القميص املسكي  أكل إذا إال للمسكي ُطعمةً 

 
 لُكِّ   ىلَعَ   َرَمَضانَ   َزاَكَة   وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهللُ   َصلَّ   اهلل  رَُسوُل   )فََرَض   قَاَل:  ُعَمَر، ابِْن   َعنْ و

، َصِغَي   ، ُحر   َوَكبَِي  نَْث  َذَكر   َوَعبْد 
ُ
وْ  َتْمر   ِمنْ   َصاًع  َوأ

َ
( 8) (َشِعَي   ِمنْ  َصاعً  أ

 

  من صاع أو تمر  من صاع يه انلقدية األوراق أن احلديث هذا  من يُفهم هل
 شعَي؟

 
 

  )ُكنَّا فقال: يُكال مما  عموًما  الّطعام  إخراج جواز اْلدري سعيد   أبو ووّضح
وْ  ،َطَعام    ِمنْ   َصاًع  الِفْطرِ   َزاَكَة   خُنِْرجُ 

َ
،  ِمنْ   َصاًع  أ وْ   َشِعَي 

َ
،  ِمنْ   َصاًع   أ وْ   َتْمر 

َ
 َصاًع   أ

، ِمنْ  قِط 
َ
وْ  أ

َ
( ِمنْ  َصاًع  أ   عمل أنّ  الفقه أصول ف  معروف  هو وكما (9) َزبِيب 

 .مرفوعة ُسنّة فهو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يُنكره  لم إذا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول زمن ف الّصحابة 
 

 
 .اذلهيب  وصححه  (1488)  واحلاكم  (،1609)  داود أبو  رواه  7

 (316)  ومالك  (،2502)  النسايئ  رواه  8

 (9805)  ومسلم  (1506)  ابلخاري  رواه  9
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اح، بعض نظ فهذا قلنا القمح؛ به يقصد هنا الطعام ان زعوا  فإن َّ  فإن الرشُّ
يِب   َعنْ   ابلخاري:   رواه  مما  خترجون  فكيف   هذه،  من  خرجتم

َ
  ريَِضَ   اْلُْدرِيِّ   َسِعيد    أ

 ُ ِ  رَُسولِ  َعْهدِ  ِف  خُنِْرجُ  »ُكنَّا قَاَل: َعنُْه، اّللَّ   الِفْطرِ  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصلَّ  اّللَّ
«، ِمنْ  َصاًع  بُو َوقَاَل  َطَعام 

َ
:سَ  أ ِعَيُ   َطَعاَمنَا »َواَكنَ  ِعيد  بِيُب  الشَّ قُِط  َوالزَّ

َ
 َواتلَّْمُر« َواأل

  والزبيب.." الشعَي قمحنا "واكن تفهمونها: فهل (10)
 

، ِمنْ  َصاع   َرَمَضانَ  َصَدقَةُ  "  عنه: اهلل  ريض  عباس ابن  عن جاء وكذا    َمنْ  َطَعام 
 َجاءَ  َوَمنْ  ِمنُْه، قُبَِل  بِتَْمر   َجاءَ  َوَمنْ  ِمنُْه، قُبَِل  بَِشِعَي   َجاءَ  َوَمنْ  ِمنُْه، قُبَِل  برُِب   َجاءَ 

ْحِسبُهُ  ِمنُْه، قُبَِل  بَِزبِيب   َجاءَ  َوَمنْ  ِمنُْه،  قُبَِل  بُِسلْت  
َ
وْ  بَِسِويق   َجاءَ  َوَمنْ  قَاَل:  َوأ

َ
 أ

   (11)  "ِمنُْه. قُبَِل  َدِقيق  

 طعام؟  انلقود  فهل
 

مس  وبيّنة واضحة األدلّة هذه   ْلأكله مكيل   طعام   يه الفطر زاكة  انّ  ف َكلشَّ
 ؟ نقوًدا  ذلك   بإخراِج   وقالوا   وبّدلوه   اهلل   رشع   حّولوا   فكيف   . بطنه به  ويمأل الفقَي

 
  هل،  اهلل رشعهُ  مما  للفقَي أحسن املال ن إ قالوا  أنّهم إال  احلقيقة  ف  حّجة لُهم ليس 

 حباجة    الفقراء  أن  رأوا   إذا  أمواهلم،  من  الفقراء  يعطون  فال   يبخلون  ملاذا  أعلم  وال
  وهذا الفطر، زاكة  مع انلقود من شيئًا فليعطوه  بالفقَي رمُحاء َكنوا  فإذا ،للنقود
 .اهلل رشعها كما  الفطر  زاكة  نويؤدو أنفسهم نويرمحو خَي،

 

 

 
 (1510رواه ابلخاري )  (10)

 (2417رواه شيخ اإلسالم ابن خزيمة ف صحيحه )  11
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  ىلع  وقّدموها  الفقهاء  بعض  آراء  قّدسوا   أنّهم  إال  جتد  فال ادّلْلل عن  سأتلهم  وإذا
َها يَا﴿ يقول تعاىل واهلل ،ملسو هيلع هللا ىلص انلّيب قول من أفضل أنها واّدعوا  ،ملسو هيلع هللا ىلص انلّيب قول يُّ

َ
  أ

ينَ  ِ ُموا  اَل  آَمنُوا  اذلَّ   فما ﴾َعِليم   َسِميع   اهلل  إِنَّ  اهلل َواتَُّقوا  َورَُسوهِلِ  اهلل   يََدِي  بَْيَ  ُتَقدِّ
 !اهلل يتّقون ال باهلم

 
ْمًرا  َورَُسوهُلُ  اهلل قََض  إَِذا ُمْؤِمنَة   َواَل  لُِمْؤِمن   ََكنَ  َوَما﴿ اهلل وقال

َ
نْ  أ

َ
 يَُكونَ  أ

ُة  لَُهمُ  ْمِرِهمْ  ِمنْ  اْْلََِيَ
َ
 هلم فما ﴾ُمبِينًا  اَلاًل َض  َضلَّ  َفَقدْ  َورَُسوهَلُ  اهلل  ِص َيعْ  َوَمنْ  أ

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص الرّسول لسان ىلع اهلل رشعه عّما عوًضا انلّاس بآراء ويأخذون خيتارون
 . االختيار  من منعم تعاىل قال واهلل

 

  ىلع تعاىل اهلل رشعه ما تبديلهم ىلع والُسنَّةِ  الِكتاِب  ِمن بابليّنةِ  طابلناهم فلّما
 كثَي  ،فقهاء  بضعةِ   خمالفة   علينا  شنّعوا  به،  اإلتيان  عن  وعجزوا   ملسو هيلع هللا ىلص  رسوهل  لسان
 ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول خمالفة أنفسهم ىلع يشنّعوا  ولم ،زوًرا  إْله القول ذلك نسبوا  منهم
 .بعضها سأذكر عديدة  مسائل  ف الفقهاء أوئلك خالفوا  بأنفسهم أنهم كما

 بعض إال الّسلف لّك  عليه َكن ما هو اجلمود هذا أن مع !باجلمود اتهمونا ثم
  أئمة عليه اذلي وهو ،خالفوهم هممن ثالثة أو اثني أن توهم قد اليت انلصوص

 عندهم! معتربة  أنها يزعمون اليت املذاهب من ثالثة
نْ   الرَُّجَل   ُُيِْزئُ   َواَل "  :مالك   قال   فقد 

َ
  ُعُروِض،الْ   ِمنْ   َعْرًضا  رِ الِْفطْ   َزاَكِة   َماَكنَ   ُيْعِطيَ   أ

ْمرُ  َكَذلَِك  َولَيَْس 
َ
  (12) ملسو هيلع هللا ىلص" انلَّيِبِّ  أ
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افيع  وقال دَّى" :الشَّ
َ
نْ  ِعنِْدي هَلُ  لَيَْس  ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِبِّ  بَِصاِع  َصاًع  أ

َ
 َذلَِك  ِمنْ  ُينِْقَص  أ

مُ  َواَل  َشيْئًا، ََكُة  ُتَقوَّ   (13) "الزَّ
بُو قَاَل  :ألمحد  وبالنسبة 

َ
مْحَدَ  ِقيَل  َداوُد أ

َ
نَا أِل

َ
ْسَمُع: َوأ

َ
ْعِطي أ

ُ
  ِف  َيْعيِن  - َدَراِهمَ  أ

َخاُف  قَاَل: - الِْفْطرِ   َصَدقَةِ 
َ
نْ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  ُسنَّةِ  ِخاَلُف  ُُيِْزئَهُ   اَل  أ    .ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

بُو  َوقَاَل 
َ
،  أ مْحَدُ   ِل   قَاَل   َطالِب 

َ
  َعبْدِ   بْنُ   ُعَمرُ   َيُقولُوَن،  ْوم  قَ   هَلُ:   ِقيَل   ِقيَمتَُه،  ُيْعِطي  اَل   أ

ُخذُ  ََكنَ  الَْعِزيزِ 
ْ
ِ  رَُسولِ  قَْوَل  يََدُعونَ  قَاَل  بِالِْقيَمِة، يَأ ، َقاَل  ولُونَ َويَقُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  فُاَلن 

ِ  رَُسوُل  فََرَض  ُعَمَر: ابْنُ  قَاَل  ُ  َوقَاَل  .ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ ِطيُعوا ﴿ َتَعاىَل: اّللَّ
َ
َ  أ ِطيُعوا اّللَّ

َ
 َوأ

  .﴾وَل الرَّسُ 
: يَُردُّونَ  قَْوم   َوقَاَل  ََنَ ، قَاَل  السُّ . قَاَل  فُاَلن    (14) "فُاَلن 

 
  حينما باجلمود يتهمونا  فلماذا  أئمة، يعتربونهم أنهم  هؤالء يزعم ثالثة قول فهذا 
  األئمة؟  باتهام يرصحوا  أن هؤالء ُيرؤ  وهل األئمة؟ هؤالء قول يوافق قوال قلنا

 قوهلم. مثل قالوا  من ذموا  األئمة  بذم رصيحاتل من خافوا  حي أنهم أم
 

 فأبو ،حنيفة أيب وقول هؤالء قول بي اجلمع يمكن ال أنه اهلل رمحك واعلم
 أمر جاء لو  عما خيتلف وهذا جتزء، ال أنها يرون  وهم جتزء، أنها يرى حنيفة

  نقوًدا" خُترج أن  "أرى اآلخر:  وقال طعاما" خترج أن  "أرى فالن: فقال بصدقة،
  هنا  بل ال، معترب. فهم ولكه ضَي، وال خمتلفان، للحديث فهمان سيقال:  نهافحي

 وغَيه السنة، خالف ىلع خترج أن رأى ورجل الطعام، بإخراج أمر نيب عندنا
   جمزئ.  غَي به والعمل  السنة،  خالف وهو خطأ، رآه اذلي الرأي هذا أن قال
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 (اْلَيْوِم َهَذا ِفي َأْغُنوُهْم) ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول عن روي مبا احتجوا (1

 
 معرش أبو ورواه" ادلارقطين:  قال  كما  ،ح  يْ َنِ  بروايتها  تفرد  اللفظة  هذه واجلواب:

لَْفاًظا  ِفيهِ  َوَزادَ  نافع، عن ،نيح[ ]وهو
َ
ِت  لَمْ  أ

ْ
  ف أغنوهم :قوهل  وهو َغَْيُهُ، بَِها يَأ

 (15) "الصدقة عن اْلوم  هذا

 َعن معرش: أبو َرَواهُ  .(اْْلَْوم َهَذا ِف  الّطواف َعن أغنوهم") اين:يرَس القَ  ابن وقال
يَاَدة:  َوَهِذه َضِعيف.  املْديِن  نيح معرش وأبو عمر. ابْن َعن نَافِع،  َعن أغنوهم) الزِّ

 . (16) نَافِع َعن وَحده، نيح َيُقوهل  (اْْلَْوم  َهَذا ِف  الّطواف
اَرُقْطيِنّ  َرَواهُ  " امللقن: بنا وقال بُو ِفيهِ  َوقَاَل  َوابْلَيَْهِقّ  ادلَّ

َ
 َيهوَغَ  الَْمِدييِنّ  معرش أ

   (17)ه"وا  ُهوَ  بل قلت ِمنْهُ  أوثق
بُو" حزم: ابن وقال

َ
يح   َهَذا الَْمَديِنُّ  َمْعرَش   َوأ َرح   َنِ ُث  ُمطَّ  َعنْ  بِالَْموُْضوَعِت  حُيَدِّ

 (18) "وََغَْيِِه. نَافِع  
 املدين   معرش  أبو  :[حنبل   بن   د أمح   ]يعين  اهلل   عبد   ألىب  قلت  األثرم:  بكر  أبو  قال

 . مضطرب  يعند حديثه فقال:  حديثه؟ يكتب
 ي. بالقو ليس   :معي  ابن  حيي  وقال
 ضعيف.  :النسايئ و ،داود  أبو وقال
 (19)  احلديث.  منكر  :يابلخار  وقال
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  الصحيحة  األحاديث ردي  بمن فكيف حجة، به تقوم  ال ضعيف  هذا فاحلديث
 به!

 أبو احلديث هذا راوي لكن احلديث: هلذا هدإيرا  بعد اهلادي عبد ابن وقال
   (20) أعلم واهلل حبديثه، حيتجُّ  وال ،معرش

 

نْ  ُيبَالُونَ  اَل  ُثمَّ " قال: حي أمثاهلم ف حزم ابن وصدق
َ
وا بِأ   بَِهَذيِْن  حَيْتَجُّ

ُحوَنُهَما، احْلَِديثَْيِ  يَ  يَُوافِقُ  َما ِفيِهَما وََجُدوا إَذا َويَُصحِّ
ْ
يِب  َرأ

َ
  َحنِيَفَة،  أ

ُمونَهُ  َطْوًرا َفيُِحلُّونَهُ   "َطْوًرا َوحُيَرِّ
 

 دن فلم الفطر،  صدقة قيمة بضعيف إال حيصل ال الفقَي إغناء َكن لو  ثم
 احلديث هذا ذلكب خالفوا فهم مضاعفتها، بوجوب  قال منهم أًحدا

 الضعيف. 

 

 املستعان. واهلل
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 .عنه اهلل رضي جبل بن ملعاذ القول هذا نسبوا (2
 

 حاديثاأل عن ختتلف املعلقات ] معلَّقا ابلخاري  صحيح ف بما واستدلوا 
  أما املسندة، األحاديث صحح فابلخاري ابلخاري، صحيح ف اليت املسندة 

:  َوقَاَل  ه: في قال [صّحتها يشرتط  فلم املعلقات    َعنْهُ  اهلل ريَِضَ  ُمَعاذ   قَاَل  َطاُوس 
ْهلِ 

َ
وْ  – ََخِيص   ِثيَاب   (21)  بَِعْرض   ائْتُوِن ) اْلََمِن: أِل

َ
َدقَةِ  ِف  – بَلِيس   أ   َماَكنَ  الصَّ

ِعَيِ  َرِة  الشَّ ْهَونُ  َواذلُّ
َ
ْصَحاِب  وََخَْي   َعلَيُْكمْ  أ

َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصلَّ  انلَّيِبِّ  أِل

 ( بِالَْمِدينَةِ 

 
  بن معاذ يُدرك  لم الرجل وهذا ه،106 عم املتوف  كسان  ابن هو طاووس قلت:
 برقم سننه ف ادلارقطين قال كما لرسَ مُ  فاحلديث ه(،18 عم )املتوف جبل

(1930) 
 

  ريض معاذ عن ذلك هل  نقل جمهول  شخص   ِمن الالكم  هذا سمع طاووس  أن أي
 كُحّجة  يصلح ال املجاهيل   لهنق وما  عنه، اهلل

 

  ََكنَ  لَو  َطاُووس َحِديث “ :اإْلِْسَماِعيِلّ  قال وهلذا . به حُيتجُّ  ال ضعيف األثر فهذا
ة   فَاَل   ُمرْسال   ََكنَ   َوإِن   إَِْلْهِ   ْلنتيه   ذكره   لوََجَب   َصِحيحا     .”ِفيهِ   حجَّ

  لم  طاوس  لكن  طاوس  إىل  صحيًحا  َكن  وإن  اتلعليق  وهذا "  :القسطالين  وقال
(22)  "منقطع   فهو   معاذ   من   يسمع 

 

 
 

 
 .ف بيان وجه آخر من فساد هذا االستدالل 26أنظر  ص  21

 41ص  3ج  يالسار  ارشاد  22



 19الصفحة:   املعاصرين  من  نقدًا الفطر زكاة إلخراج يزين اجمل شبهات على املبني الرد 

 

  أنها  ومّرًة  الّصدقة انها  مّرة  روي ،مضطرب   فمتنه سنده، انقطاِع  فوق وُهو
 .اجلزية

بُو قَاَل  ابليهق:  قال
َ
نَا ِفيَما اإْلِْسَماِعيِلُّ  بَْكر   أ ْخرَبَ

َ
بُو أ

َ
و  أ دِ  َعْمر 

َ
 َعنْهُ  يُب اأْل

ةَ  فَاَل  ُمرَْساًل  ََكنَ  إَِذا ُمَعاذ   َعِن  وس َطاوُ  َحِديَث   َبْعُضُهمْ  ِفيهِ  قَاَل  َوقَدْ  ، ِفيهِ  ُحجَّ
ْزيَةِ   ِمنَ  َدقَِة.  بََدَل   اجْلِ يُْخ:  قَاَل   الصَّ ْْلَُق   ُهوَ   َهَذا  الشَّ

َ
ْشبَهُ   بُِمَعاذ    اأْل

َ
َمَرُه   بَِما  َواأْل

َ
  انلَّيِبُّ   أ

ْخذِ  ِمنْ  بِهِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصلَّ 
َ
نِْس  أ َدقَاِت  ِف  اجْلِ ْخذِ  الصَّ

َ
ينَارِ  َوأ وْ  ادلِّ

َ
  هَلُ  َعدَّ  أ

ْزَيةِ  ِف  بِاْْلََمِن  ِثيَاب   َمَعافِرَ  نْ  , اجْلِ
َ
َدقَاُت  تَُردَّ  َوأ نْ  اَل  ُفَقَرائِِهمْ  ىلَعَ  الصَّ

َ
  إِىَل  َينُْقلََها   أ

ينَ  بِالَْمِدينَةِ  الُْمَهاِجِرينَ  ِ ْكرَثُُهمْ  اذلَّ
َ
ْهُل  أ

َ
ْهُل  اَل  ء  َفْ  أ

َ
ْعلَمُ  َواهللُ  َصَدقَة    أ

َ
 (23)  أ

 
 

 .إْله   القول   هذا   نسبة   من   ء بري   عنه   اهلل   ريض   فمعاذ 
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 .عنه اهلل رضي سفيان أبي بن ملعاوية القول هذا نسبوا (3
 

 جبواز  قال  معاوية  أن  قالوا     ؟معاوية  قال  ماذا  سأتلهم  فإن  جًدا،  عجيب  الكم    وهذا
 ! اتلمر  من صاع    عن عوًضا الشام قمح  من صاع نصف إخراِج 

 
  ُييُ  أنه   للرجل  ونسبوا  انلقود  هو   القمح   أن   فهموا   كيف  الكِمهم، ِمن فالعجيُب 

 !عنه اهلل  ريض القول  هذا ِمن بريء وهو نقوًدا، الفطر زاكة  إخراجَ 

 
  .الّصحابة   من  غَيه   فيه   عرضه   الصاع  بدل  صاع  نصف  إخراج  ف   هذا  قوهل  وحّت 
يِب  )َذَكْرُت  قَاَل: َسْعد   بِْن  ِعيَاِض  فَعنْ 

َ
  اَل  :َفَقاَل  ، الِْفْطرِ  َصَدقَةَ  اْْلُْدرِيِّ  َسِعيد   أِل

ْخرِ 
ُ
ْخِرجُ  ُكنُْت  َما إالَّ  جُ أ

ُ
، ِمنْ  َصاعً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رَُسولِ  َعْهدِ  ِف  أ وْ  َتْمر 

َ
 ِمنْ  َصاًع  أ

، وْ  َشِعَي 
َ
وْ  َزبِيب   َصاعَ  أ

َ
، َصاعَ  أ قِط 

َ
وْ   : هَلُ   فَِقيَل  أ

َ
يِْن   أ ؟   ِمنْ   ُمدَّ   تِلَْك   اَل،  : اَل َفقَ  َقْمح 

ْقبَلَُها،   اَل   ُمَعاِوَيَة،   ِقيَمةُ 
َ
ْعَمُل   َواَل   أ

َ
(24)   (.بَِها   أ

 

 
   والرسول. اهلل إىل  األمر ردُّ  الصحابة  اختالف عند والواجب

 
  فلم  ،انلقود ف ال ،الصاع بدل القمح صاع نصف ف اختلفا هما ر:كّ ذَ أ لكن

 . أبلتّة   الصحابة   من   أحد   بانلقود   قل ي 

 

 
،  وهذا  24  (251ص 4)ج  املحل  ف حزم ابن (،2096)  وادلارقطين  (1495)  احلاكم  رواه  صحيح 
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  كما  بنقود وليس  طعام  فهذا قمح  حقل  أو قمح  حبة بإخراج  أفت أنّه لو ثم
 !يّدعون

 
 بيوتهم ف انلّقود يطبخون هم أو وا كذب انهم إال هذا لقوهلم احتمال يوجد وال

 ! فنعذرهم  األمر  عليهم فاختلَط  ويأكلونها
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 .النقود إخراج جواز أحدهما قوالن، له حنبل بن أمحد أن قالوا  (4
 

  صاِحُب  باع إذا الّزرع، زاكة  ف  القيمة بإخراج قوهل  َكن إنما  ، كذب هذا  قلنا
  كما- تيمية البن الكًما زوروا  لكنهم الفطر. زاكة  ف ليس  فهذا زرعه، الّزرع
 .ألمحد القول ْلنسبوا  -سأبّي 

 
  َيُقولُوَن،  قَْوم    هَلُ:  ِقيَل   انه  الفطر   زاكة   ف   احلنابة  فقهاء  عند  أمحد  عن  صح  اذلي  أما

ُخذُ  ََكنَ  الَْعِزيزِ  َعبْدِ  بْنُ  ُعَمرُ 
ْ
  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رَُسولِ  قَْوَل  يََدُعونَ ) اَل قَ  بِالِْقيَمِة، يَأ

 .خبالفه يقول أن هذا يقول ملن يمكن وال (فُاَلن   قَاَل  َويَُقولُونَ 

 
  قَْوم  ) :نقوًدا إخراجها  أجاز عّمن وقال ( اهلل رَُسولِ  ُسنَّةِ  ِخاَلُف ) :أيًضا وقال

ََنَ  يَُردُّونَ   أن املمكن من فهل فيِهم، الالكم هذا ِمن أشنع ترى فهل (25)  (السُّ
 .بنفِسه السَن  يُردّ  ثمّ  فيهم هذا يقول

 
  جمموع ف ما نقلوا  أنهم فهو أمحد لإلمام القول نسبوا  به  اذلي الزتوير عن أما

  هل  نزاع:   ففيه  القيمة  أعطاه  إذا  وأما " وهو:  (79ص 25 )ج  تيمية البن الفتاوى
  املصلحة  أو  ة، للحاج  الصور  بعض  ف  ُيوز  أو  مطلقاً؟  ُيوز  ال  أو  مطلقاً؟  ُيوز 

 ".األقوال  أعدل   القول   وهذا   ـ   وغَيه   أمحد   مذهب   ف   ـ   أقوال   ثالثة   ىلع   الراجحة؟ 
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 السؤال َكن فقد اتلّجارة، زاكة  عن الالكم هذا قال فهو ،ظاهر   كذب    وهذا  :قلت
نْ   َُيُوزُ   َهْل  تَاِجر   َعنْ   اإْلِْساَلِم:   َشيْخُ   ُسئَِل "

َ
  ِصنًْفا   َعلَيْهِ  الَْواِجبَةِ   َزاَكتِهِ  ِمنْ   خُيِْرجَ   أ

 " إَْلِْه؟   حَيْتَاجُ 

 

 
 

  اذام   خربوناأ ف   والزتوير   الكذب   غَي   هذا   لفعلهم   اسًما   وجدتم   فإن 
 ! نسمّيه  أن   يمكن 

 

  ْلبّي  رشعّية  مسألة يبحث  شخص  من  يصدر  الفعل  هذا  وهل 
 .احلق

http://www.mshmsdin.com/home/wp-content/uploads/2017/08/25-79.jpg
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 ادّلين؟   منه   يؤخذ   ذلك   يفعل   من   وهل 
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 نقوًدا الفطر زكاة بإخراج قال تيمية ابن أن قالوا  (5
 

 فيه  يرجح  واذلي  السابقة،  األسطر  ف  بينته  اذلي  اتلجارة   زاكة  ف  قوهل  زوروا   :أواًل 
 زاكة ف جعلوهاو انلقود،  يه القيمة فجعلوا  اتلجارة، زاكة  ف القيمة إخراج جواز

 .وّضحت كما َكذبون وُهم الفطر

 
  أهل  عند  القيمةِ   فنقول  الفطر،  زاكة   ف القيمة إخراج  أجاز  أنّه  عنه  صحَّ   لو  :ثاًنيًا 

  وليس  إخراجه،  عليه  ُيب  ما  بقيمة  آخر  يشء   إخراج  اغبلًا: بها  يُقصد العلم
 اهموادلر  القيمة  بي  فّرق  اتلجارة   زاكة   عن  السابق  جوابه  ف  كما  ،نقوًدا   إخراجها 

ْعَطاهُ  إَذا .هلل )احْلَْمدُ  قال: كما
َ
  َدَراِهمَ  أ

َ
ْجَزأ

َ
ا .َريْب   بِاَل  أ مَّ

َ
  إَذا  َوأ

ْعَطاهُ 
َ
  يعين ،ادراهمً  الفقَي أعطى إذا اتلجارة  زاكة  ف  فهذا ( نَِزاع   فَِفيهِ  الِْقيَمةَ  أ

  ملا  نقوًدا  القيمةُ  َكنت فلو القيمة، ف اْلالف  عن تكلم ثم جائز، فهذا  ،انقودً 
 وزاكة ، ! "ريب بال أجزأه" ادلراهم إخراج عن قال أن بعد نزاع فيها أن قال

 .نقوًدا  إخراجها  ف نزاع ال اتلجارة 

 
 ونقول معصوم،  غَيُ   فهو  عنه  ثبَت   مااًل   الفطر  زاكة   إخراج  أن جداًل  افرتضنا  ولو
 .عنه  ثبت إذا  هذا ف أخطأ أنه

 
  فيها،   احلقَّ   وافق  عديدة   مسائل   ف   بقوهل  خالفوه   اغبلهم  هؤالء  أن  العجيب  لكن

 :مثل

 ،-قصَيا  أو َكن طويال - سفرا  يسىم ما  لك ف الصالة  قرص 
 واحدة، طلقة يعدّ  واحدة  دفعة اثلالثة  طالق وأن
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 يقضيها،  أن هل ُيوز   ال عمدا الصالة  تارك  وان
 وضوء، هل يشرتط  ال اتلالوة  سجود  وأن

 
  قاهل انه زعموا  ما ووافقوا  فيها،  خالفوه  فماهلم ، بها  السنّة  أصاب  مسائُل  وهذه 

 به؟  الّسنّة خيالف فيما

 
ا قوهل: يقرأوا  لم ماهلم ثم مَّ

َ
قَْواُل  )َوأ

َ
ةِ  َبْعِض  أ ئِمَّ

َ
ْربََعةِ  ََكلُْفَقَهاءِ  اأْل

َ
 وََغَْيِِهْم؛ اأْل

ةً  فَلَيَْس    اهلل ريَِضَ  –  َعنُْهمْ  ثَبََت  قَدْ  بَْل  يَ الُْمْسِلمِ  بِاتَِّفاقِ  إمْجَاًع  َواَل  اَلِزَمةً  ُحجَّ
نَُّهمْ  – َعنُْهمْ 

َ
َمُروا  َتْقِليِدِهْم؛ َعنْ  انلَّاَس  َنَهْوا  أ

َ
ْوا  إَذا َوأ

َ
نَّةِ وَ  الِْكتَاِب  ِف  قَْواًل  رَأ  السُّ

قَْوى
َ
نْ  قَْولِِهْم:  ِمنْ  أ

َ
ُخُذوا  أ

ْ
نَّةُ  الِْكتَاُب  َعلَيْهِ  َدلَّ  بَِما  يَأ قَْوالَُهْم. وا َويََدعُ  َوالسُّ

َ
  َولَِهَذا  أ

َكابِرُ  ََكنَ 
َ
تْبَاِع  ِمنْ  اأْل

َ
ةِ  أ ئِمَّ

َ
ْربََعةِ  اأْل

َ
وْ  الِْكتَاِب  َداَللَةُ  لَُهمْ  َظَهرَ  إَذا  يََزالُونَ  اَل  اأْل

َ
 أ

نَّةِ ا ( 26)  َذلَِك( اتَّبَُعوا  َمتْبُوِعِهمْ  قَْوَل  خُيَالُِف  َما  ىلَعَ   لسُّ
 

 
 من قول ويرتكوا  السنّة  إىل ويرجعوا  ، هذا تيمية ابن قول إىل  ينظروا  لم فلماذا

 !خالفها؟ 
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 .البخاري لإلمام القول هذا نسبوا  (6
 

  غَي- معلًقا أثًرا  بعهده وأورد الزاكة( ف  الَعْرض )باب  صحيحه ف قوهل فأوردوا 
 حت  هل  إيراده  قالوا:  ا.هذ  الكمنا  أول  ف  ذكره   سلف  اذلي  معاذ    أثر  وهو  ،-صحيح

 .معناهب اإلقرار اراد  أنه ىلع يدل ًفاضعي َكن لو
 

  فذلك معناه، ويريد األثر  يرد  أنه  ومن ابلخاري،  عن نقل من قالوه  ما :واجلواب 
 احلديث ألن ،ابلهائم  زاكة  عن وإنما الفطر  زاكة  ف  يقله  لم  أنه إال .....صحيح

 بِنُْت  وَِعنَْدهُ  ِعنَْدهُ،  َولَيَْسْت  خَمَاض   بِنَْت  َصَدَقتُهُ  بَلََغْت  )َوَمنْ  بعده  أورده اذلي
  قال وهلذا" قال: القاري  منار صاحب وهكذا  .(27)  ..( ِمنْهُ  ُتْقبَُل  فَإِنََّها  بَلُون  

  "العروض من  بغَيها  املاشية  زاكة  استبدال أي الزاكة، ف العرض  باب  ابلخاري: 
(28 )

 

 حجر،  وابن  والقسطالين،  َكلكرماين،  رشوحاتهم  ىلع  اّطلعنا  اذلين  الرشاح  وكبار
 أن قال منهم أحًدا ند لم ،-املذهب حنيف وهو- العيين وكذلك بطال، وابن

 !الكمه ف  تدخل الفطر زاكة  أن أو الفطر، زاكة  َكن قصده
 

 وثالثي ست بعد  "الفطر  صدقة" باب  ف  ابلخاري عنها  تكلّم الفطر زاكة  بينما
: )  بّوب  وإنما نقوًدا،  إخراجها  عن شيئًا يكتب ولم ،ابابً    َصاع    الِفْطرِ   َصَدقَةُ   بَاب 

 

 
 1448حديث رقم:    27
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  ( َتْمر    ِمنْ   َصاًع   الِفْطرِ   َصَدقَةِ   بَاُب و)   (َطَعام    ِمنْ   َصاع    الِفْطرِ   َصَدقَةُ و)   (َشِعَي    ِمنْ 
 .فيها العروض أو انلقود خيص بيشء يبّوب  ولم (َزبِيب    ِمنْ   َصاع    بَاُب و)

  املستِفز، اتلدليس  كّميّة  أمام مندهًشا ف تق ذلك؛ تقرأ حي نفسك  فتجد
 . القضيّة  هذه ف والغريب

 

  !انلقود  غَي   ض رَ العَ  أن اثلاكىل يضحك  اذلي بل
  قال وهكذا .(29)  "نقد غَي  َمال  من  ََكنَ  َما "  :الَعَرض  أن األصميع يقول وهلذا

   اللغة. مقاييس  صاحب
  ي:اجلوهر قال ؛ املال من  انلْقد  ِخالُف  والَعْرُض " منظور: ابن وقال

  .(30)"عي فإِنهما وادّلنانَي  ادّلراِهمِ   سوى  َعْرض   فهو  يشء   وكُّ  ، املتاعُ  الَعْرُض 
ُك. املتَاُع، والَعْرُض: " : املحيط القاموس  ويف اِز: عن وحُيَرَّ   ِسَوى يشء   وكُّ  الَقزَّ

 من والكثَيُ  اجلبُل، منه  ُيْعَل  الَموْضعُ  أو ناحيتُه،  أو َسْفُحه،  أو واجلبُل،  ،انلَّْقَديِْن 
َعُة، بفاَس، وجبل   اجلََراِد، ولِ   وِخالُف  والسَّ  "الطُّ

  

  انلظر  بغض-  للنقد  قابل  َيغ  للبخاري  نسبوه   اذلي  القول  جعلوا   أنّهم  واألعجب
  أن يرون منهم كثَي الوقت بنفس  ولكنهم ،-بّيّنا  كما عليه مفرتى  قول انه

 به وافق قول وهذا الوضوء! ينقض ادلم خروج أن يرى ال أنّه ف أخطأ ابلخارّي 
بُِر(  الُقبُلِ   ِمنَ   :الَمْخرََجْيِ   ِمنَ   إاِلَّ   الُوُضوءَ   يَرَ   لَمْ   َمنْ   )بَاُب   قال  وقد  السنّة.  (31)   َوادلُّ
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  به يموهون اذلي  ابلرصي   احلسن  ومنهم ،واتلابعي الصحابة  عن بآثار هل واحتج
 . الحًقا  معنا سيأيت كما

 
 "احلِيَل" كتاب  وهو حنيفة، أيب ىلع الرَّدِّ  ف صحيحه  ف ابا تك جعل ابلخاري ثم
أه حنيفة أيب ىلع ردو قة مسألة اثلالثي قرابة ف وخطَّ   الصحيح، اجلامع ف متفرِّ

اح فيها تكلم معروفة ويه ،احلديث خالف أنه فيها يريد َّ   فيها وصنِّفت الرشُّ
  ابلخاري قال  ثم ألجلها.  ابلخاري اإلمام  ىلع األحناف بعض وشنَّع الكتب،
  (32) "حديثه وعن رأيه عن سكتوا  مرجئا، َكن" حنيفة:  أيب عن ترصحيا
  علينا  وشنَّعتم  ذلك،  لك  ابلخاري  ىلع  تشنعوا   لم  ملاذا  نفسه:  يطرح  اذلي  والسؤال

  ف  وأمحد والشافيع  مالاكً   ووافقنا الفطر،  زاكة  ف  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وافقنا  أن
 صائب؟  غَي انلقود  إخراج ف حنيفة أيب رأي كون
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  السبيعي: إسحاق أبي عن خبرب وااحتج  (7

 (الطََّعاِم ِبِقيَمِة الدََّراِهَم َرَمَضاَن َصَدَقِة ِفي ُيْعُطوَن َوُهْم َأْدَرْكُتُهْم)
 

ثَنَا :قال 10371 برقم مصنّفه ف شيبة أيب ابن رواه اْلرب هذا بُو  َحدَّ
َ
َساَمةَ  أ

ُ
  َعنْ  ،أ

بَا  َسِمْعُت  قَاَل: ،ُزَهَْي  
َ
ْدَرْكتُُهمْ )  َيُقوُل: ،إِْسَحاَق  أ

َ
  َرَمَضانَ  َصَدقَةِ  ِف  ُيْعُطونَ  َوُهمْ  أ

رَ  َعامِ   بِِقيَمةِ  اِهمَ ادلَّ  ( الطَّ
 

 .]كويف[ أسامة بن محّاد وهو أسامة[ ]أبو

 .معاوية ابن هو و]زهَي[

 ]تغَي اختلط بعدما اال اسحاق ايب من يسمع لم زهًَيا  أن اْلرب هذا لّةوع 
 (33)  الرازي زرعة أبو قال كما عقله[

  هتسمع ال أن  تبال فال  وزهَي زائدة  عن  احلديث سمعت "إذا  أمحد:  اإلمام  وقال
 "إسحاق  أيب   حديث  إال   غَيهما من

  تقوي قرينة تأت  لم ما إسحاق، ايب عن بروايته حُيتجُّ  فال احلديث، علة ذهوه
  من أحد رواها  وال  متابعا، لزهَي وال شاهدا  الرواية هلذه ند  ولم الرواية. هذه
 .األحاديث  من يُقبل ما  مجع كتابه ف اشرتط  من وال السَن، أهل

 
 عن يتَكّم أنه ىلع دْلل أي اْلرب ف هل :هلم نقولف صّحتها، افرتضنا وول

 أخذ اذلين اتلّابعي بعض  ىلع حُيمل  قد وهذا  "أدركتهم" قال:  الرّجل الصحابة؟ 
  .-عنه الالكم سيأيتو- بذلك العزيز عبد بن عمر ألمر انصاع من ىلع أو منهم،
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  محله  إنف ذلك، خالف ف هلم حّجة فال اْلوارج ىلع حُتمل قد إنها قلنا لو بل
  فعل  هذا  َكن فلو الصحابة، ىلع محله من أصح  انلاس  من مجاعة  أي ىلع

 ترَ اتَ وَ تَ لَ ف الضعيف، اْلتيم، اْلرب هذا نقل ىلع السلف اقترص ملا الصحابة
  عهد ف حصل فيما يكون ؛صح لو اْلرب ذا ه لكن .ذلك ف عنهم قوالت انلُّ 

  ىلع  وهذا .سنة وعرشون سبع إسحاق وأيب عمر وفاة  وبي .العزيز عبد بن عمر
 .صحيح غَي وهو صّحته، فرض

 
وا و الصحابة، قصد أنه زعموا  لكنهم   انه وقالوا  السبييع، أدركه صحايب لك سمَّ

وا  نقًدا، الفطر  زاكة  جبواز يقول باسمه هو   بن اهلل وعبد عمر، بن اهلل  عبد  فسمَّ
  وهذا   أيضا،  اْلطاب   بن  عمر  سموا   جهلهم  ولفرط   ،عبّاس  بن  اهلل  وعبد  مسعود،

 يكذب  فكيف  ،ديانة  وحسن  َوَرع  من  حبة  مثقال  عنده  َكن  من  عليه  ُيرتئ  ال
   احلساب؟ بيوم آمن  من الصحابة ىلع

 
  وإن بالقشة. الغريق تمسك قبيل من به استشهادهم وانما فيه، ُحّجة ال فاْلرب

 ىلع وحيملوه  اْلرب هذا مثل نلا ْلخرجوا  شيبة أيب ابن مصنف ف فتّشوا  وا َكن
اه  َكماًل   كتابًا  شيبة  أيب  ابن  مصنَّف  ف  ُيدوا   أفلم  ،أرادوه  اذلي  املعىن   "كتاب   سمَّ

  حنيفة أبا أن يرى مسألة وعرشين وَخس  مئة  فيه  ومجع حنيفة" أيب ىلع الرَّد
  مسألة،  وعرشين  وَخس  مئة  شيبة  أيب  ابن  ىلع  يشنِّعوا   فلم  ملسو هيلع هللا ىلص،  انليب  فيها  خالف

ايب،  جامد،  عنه  يقولوا   ولم   األزهر  ف  األوىل  السنة  ف  وطالب  وجاهل،  ونابيت،  ووهَّ
 رمونا ثم بابلاطل،  اإلسالم  أهل  بها  يرمون اليت عبارات ال من وغَيها منه، أفق
  هللف  وأمحد!  والشافيع،  مالك،  قاهل   ما   وقلنا  وأصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وافقنا  ألننا  بها

 األمر. 
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ا  ثم  يكن  ألم  فيها؛  حجة  ال  اليت  املوهمة   الضعيفة  الرواية  بهذه  الترشيع  أخذوا   لمَّ

 لو ،انلَّية  واألسانيد الواضح مبالالك اهلل رسول عن صح ما اتباع بهم األجدر
 اذلي  اْلرب  شيبة  أيب  ابن  ذكر  مبارشة   بعده  اْلرب  هذا  أن  كما  ؟احلق  يريدون  َكنوا 

   اتلاْلة الفقرة  ف
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 بقوهلم قال اهلل رمحه رباح أبي بن عطاء أن زعموا (8

 
  كراهة فيه عطاء أثر جاء مبارشة  به  موهوا  اذلي السبييع إسحاق أيب خرب بعد

بُو فقال نقوًدا إلخراجها رباح يبأ بن عطاء
َ
 َعِن  ُعَمَر، َعنْ " :شيبة أيب بن بَْكر   أ

، ابِْن  ، َعنْ  ُجَريْج  نَّهُ  َعَطاء 
َ
نْ  َكِرَه  أ

َ
 هو والَوِرق " َوِرقًا الِْفْطرِ  َصَدقَةِ  ِف  ُيْعِطيَ  أ

ة،   فرتكوا  .اتلحريم  ىلع   تُطلق   املتقدمي  اصطالح   ف  والكراهة   ،انلقود  ويه  الفضَّ
  اذلي  املعىن  إسحاق  أيب  خرب  ومحلوا السنّة،  وافق  حينما  عطاء ل  املنسوب  األثر 

 ! السنة   لرد   أرادوه
 قراءة عن وأعماهم إسحاق، ايب خرب ىلع عيونهم إبليُس  فتح كيف أكرب! فاهلل
 بعده!  اذلي اْلرب

  ،ضعيف فهو عمر، ضعف بسبب ،عطاء عن ثابت غَي األثر هذا أن العلم مع
  بالضعيف فيحتجون .به حيتجون  اذلي السبييع إسحاق يبأ أثر كحال حاهل

 ملسو هيلع هللا ىلص.  للنيب  املوافق عن ويعرضون انليب،  ملخالفة املوهم
، ابِْن  َعِن  (5757) مصنفه ف الرزاق عبد روى بل  »إِينِّ  قَاَل: َعَطاء   َعنْ  ُجَريْج 

ِحبُّ 
ُ
نْ  أَل

َ
ْعِطيَ  أ

ُ
ُخذُ  ِمْكيَال   اْْلَْوِم، بِِمْكيَالِ  الِْفْطرِ  َزاَكَة  أ

ْ
  بِِه« َوَنْقتَاُت  بِِه، نَأ

 صحيح  إسناده وهذا
 

:  قُلُْت   "  قَاَل:  ُجَريْج    ابِْن   َعِن   (5759)  برقم  أيضا  عنه  وروى يَْت   لَِعَطاء 
َ
رَأ

َ
 ُكنُْت   لَوْ   أ

ْكرَبَ  ِمْكيَالُُهمْ  فَاَكنَ  ِمرْصِي  َغَْيِ  بِِمرْص  
َ
ؤَدِّي  ِمْكيَاِل  ِمنْ   أ

ُ
وْ  -  بِهِ  الِْفْطرَ  فَأ

َ
ؤَدِّي أ

ُ
  -  أ

« ْْلََْيِ ا َوِزيَاَدُة  َذلَِك، إاِلَّ  َعلَيْكَ  »َما قَاَل: ِمرْصِي؟ بِِمْكيَالِ    َخَْي 
 صحيح  إسناد وهذا
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،  ابِْن   َعِن   (5765)  وبرقم وْ   َعبْد    رَُجل    لُكِّ   »ىلَعَ   قَاَل:  َعَطاء    َعنْ   ُجَريْج 
َ
وْ   ُحر    أ

َ
ة    أ  ُحرَّ

وْ 
َ
، أ ِغَيُ  َسَواء   َذلَِك  ِف  َوانلَّاُس  َمْملُوَكة  ْعبُد   إاِلَّ  َوالَْكبَِيُ  الصَّ

َ
انِ  يَُداُرونَ  أ   ِمنْ  ُمدَّ

،َقمْ  وْ  ح 
َ
وْ  َشِعَي   ِمنْ  َصاع   أ

َ
«. أ    َتْمر 

 صحيح  إسناد وهذا
 

 احلساب؟   بيوم يؤمن من العلماء ىلع االفرتاء هذا يستبيح فكيف
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 بقوهلم قال اهلل رمحه جرب بن جماهد أن زعموا (9

ة هلم وليس  ، َعِن  (5771) الرزاق عبد رواه ما  إال بها يموهون حجَّ  َعنْ  اثلَّْورِيِّ
، احْلِنَْطةِ  ِسَوى يَشء   »لُكُّ  قَاَل: جُمَاِهد   َعنْ  ،املعتمر[ ابن ]يعين َمنُْصور    َصاع 

 « َصاع   نِْصُف  َواحْلِنَْطةُ 
 صحيح وإسناده

  هلل  وإنا نقوًدا. الطعام  فجعلوا  عنه. اهلل ريض معاوية ىلع ادعوا  كما ادعوه  فهذا 
 راجعون. إْله وإنا

 
  صاع ثلمن مساو ثمنه ألن طةاحلن من الصاع نصف أجازوا  هم قالوا: فإن

 واتلمور اتلمر، من ثمنا اىلع فالزبيب اثمانها،  تتفاوت  األطعمة قلنا: الشعَي؛
  قالوا: لكنَّهم هذا؟  َكن أساس أي فعل  الشعَي، من أثمن ويه أسعارها، تتفاوت 

ام حنطة من املد   بطاطا" حبيت يعدل خزب "رغيف قلنا:  لو كما  مدين، تعدل الشَّ
 َكفيا.  أو مشبعا، بكونه وإنما باثلمن، هل قةعال ال فهذا

 فإذا  شعَي! صاع  بثمن  طعاًما  فأخرجوا   عنه  اهلل  ريض  جماهد  تقليد  زعمتم  إذا  ثم
 احلق.  بغَي ادعءً  إال ليس  اسمه إيرادكم أن بيَّنتم فقد تفعلوا  لم
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 اهلل رضي العزيز عبد بن وعمر البصري احلسن بقول استشهدوا (10

 عنهما

 
ثنا قال: ،(34)  شيبة أيب ابن عند  العزيز  عبد  بن عمر  عن الوارد قلت: ، َحدَّ   َوكِيع 

ةَ، َعنْ    َصاع   نِْصُف  الِْفْطِر:  َصَدقَةِ  ِف   الَْعِزيزِ  َعبْدِ  بِْن  ُعَمرَ  ِكتَاُب  )َجاَءنَا قَاَل: قُرَّ
، لُكِّ  َعنْ  وْ  إنَْسان 

َ
 ( ِدرَْهم   نِْصُف  ِقيَمتُهُ  أ

 
 نصف الزاكة  جباية عن املسؤولي عّماهل  انلاُس  يعطي أن أمر العزيز  عبد فابن

  انلاس، من الزاكة  جباية مهمتهم الُعّمال هؤالء واكن درهم، نصف  أو صاع
  نقوًدا،  أو  طعاًما   املتصدق  من  يأخذوا   بأن  فأمرهم  الفقراء،  ىلع  ذلك  بعد  وتوزيعها

 ،للفقراء تلوزيعه طعاًما  بها ونيشرت أم  نقوًدا،  للفقَي هاونيعط وا َكن هل لكن
  طعاما بها ليشرتوا  للمساجد انلقود  نعطي عندما  اْلوم حنن نفعل  كما

  يشرتون  واجلباة  للجباة،  نقوًدا  أعطى  املتصدق  احلالة  هذه  ف  فيكون  ويوزعوه؟
  برشاء املتصدقي  عن  والكء  فيكونون  للفقَي،  الطعام  هذا  ويعطون  طعاًما  بها 

 مااًل  يعطي أن  الشخص وبإماكن ، جوازها ف  خالف  ال  الصورة  وهذه  الطعام، 
  تصدق فاكن ،"عين نيابة  لفقَي  واعطه طعام،  من  صاًع   به اشرت" هل:  ويقول حدأل

  عماهل  يأمر  لم  أنه  العزيز  عبد  بن  بعمر  الظن  وهذا   السنّة.  ووافق  بطعام  الفقَي  ىلع
  دْلل املخالف عند وليس  دراهًما. للفقراء أخذوها  اليت  ادلراهم يوصلوا  بأن
  ويبنون  ذلك،  خيرتعون  جعلهم  اذلي  فما  ،دراهًما الفقراء أعطى عمر أن ىلع

 ؟! حكًما  عليه 
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ثنا  قال: اذلي  (35)  شيبة  أيب ابن عند  عنه  صحّ  فقد ناحلس أما ، َحدَّ  َعنْ  َوكِيع 
، َعنْ  ُسْفيَاَن، َس  الَ " قَاَل: احْلََسِن، َعِن  ِهَشام 

ْ
نْ  بَأ

َ
َراِهمُ  ُتْعَطى أ   َصَدقَةِ  ِف  ادلَّ

   ."الِْفْطرِ 
 

 جبواز أفت أنه  به الّظن أن احلسن، ف نقول العزيز عبد بن عمر ف  قلنا وكما
 واكن عرصه، قد  وهو ،العزيز عبد بن عمر أرسلهم اذلين للُجباة  نقوًدا إعطائها 

 َكنوا اجلباة  بأن جاؤوا  أين من السؤال: يبىقو باة.للجُ  قاتهمدص يعطون انلاس
 دراهًما؟  للفقَي يسلمونها

 
 العلمية، القواعد  ىلع املبين بالالكم قوهلم أردّ  ثم ختيلوه، ما سأفرتض ذلك مع

 وعمل الصحيح احلديث بها  يُرَدُّ  ُحّجة اتلّابيع قول َكن مت ُمنذ: فأقول
  مصدًرا  اتلابيع  الكم عدّ  واحد   علم ىلع  أقف فلم ؟َمن؟  مذهب  وىلع  ؟!الصحابة

 . الصحابة  ولعمل للسنة، ناسًخا يكون أن عن فضال الترشيع، ردمصا من
َفُقوا “ :فقال ذلك، خالف ىلع اإلمجاع  حزم ابن نقل بل   احلكم  وجوب  ىلع   َواتَّ

َفُقوا  واإلمجاع،  َوالّسنة  بِالُْقْرآنِ  ن  َواتَّ
َ
و  اثلَّاَلثَة  َهِذه  بَِغَْي  حكم  من  أ

َ
  الْقيَاس  أ

و 
َ
و  ااِلْسِتْحَسان  أ

َ
و  ِمنُْهم  هَلُ   خُمَالف  اَل  َصاحب  قَول  أ

َ
  من  هَلُ  خُمَالف  اَل  تَابع  قَول  أ

َحابَة  من  َواَل  اتلَّابِعي  و  الصَّ
َ
  اَل  بباطل  حكم  فقد  الُْفَقَهاء  من  األكرث  قَول  أ

  هذه  ف اإلمجاع خمالفة استحلّوا  وكيف حيكمون! كيف  هلم ماف (36) " حيل
 املسألة؟ 
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  قول  ُيعلوا  لم  فلماذا  ؛وحّجة دْلاًل  عليه عاملجمَ  غَي اتلابيع قول ا جعلو فإذا
  أيب بن  عطاء  عن ورد وقد  !؟حّجة  نقودا  إخراجها  بمنع  قالوا  اذلين  اتلابعي 

  احلسن الكم بعد شيبة أيب ابن عند ورد وهذا نقوًدا، إخراجها يكره  أنه رباح
  يطلقون السلف  أن العلم مع احلّجة؟   هو هذا يكن لم فلماذا مبارشةً، ابلرصي
  أنه  عطاء   ىلع   افرتى   بعضهم   أن   ملحوظة  ومع  اتلحريم.  بذلك  ويريدون  الكراهة 

 !انقودً   إخراجها   جبواز   قال 

 
 يأخذوا لم فلماذا عندهم، احلّجة هو غَيه  دون رصيابل احلسن قول َكن ذاإ ثم

 ،(37) اذّلهب من غراًما 170 أي مثقااًل، أربعي اذّلهب نصاب  جعل ف بقوهل
 !مثقااًل  عرشون انلّصاب   نإ يقولون فُهم به، يقولون اذلي انلصاب  ضعف وهو

 
 وُهم  القضاء،  فعليه  القء  ذرعه  إذا  الّصائم  أن  ف  احلسن  بقول  يأخذون  ال وملاذا 

( 38)  احلالة! هذه  ف صحيح صيامه أنّ  يقولون
 

 
  نإ يقولون وهم (39)  ذلك! قال احلسن ألن الُغسل ِرمِ الُمح  ىلع يوجبون ال وملاذا 

 .بواجب وليس  للمحرم مستحب الغسل
 

 !هواُهم؟  وافق إذا إال حّجةً  يكون ال احلسِن  قول فهل
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 قوهل أن مع ة،الّصال تارك  تكفَيه  ف يوافقونه ال ماهلم العزيز عبد ابن عمر ثم
 . (40)  السنّة يوافق هذا

 
  خالفًا   (41)  رجاًل   خبمسي  إال  تقوم   ال  اجلمعة  صالة   ان  ف  بقوهل  حيتجون   ال وملاذا 

 ملذاهبهم. 
 

 . (42)  لقوهل موافقةً  اجلمعة  ف القنوت   يبيحون ال وماهلم
 

(43)  العسل  زاكة  ف بقوهل ذوا يأخ لم وملاذا 
 

 
  حت العزيز دعب بن عمر  مع احلسن قول اجتماع من د"البُ  وقالوا: حتذلقوا  فإن

  يريان الكهما  العزيز  عبد  وابن احلسن هلم: قلنا حجة"؛ القول ذلك يكون
  ال للمبدلي فما القول، بهذا لسنّةا أصابا  وقد (44) الوضوء ف  العمامة ىلع املسح

  القول؟ بهذا يوافقونهما
 

  علينا يُشنعون ثم بكالمهما، يقبلون وال وغَيه، سبق ما لك ف ونهماؤأفيُخط
  قاهل  ملا  موافق  أنه  افرتضنا  إن-  الفطر  زاكة   ف  قوهلما  وتركنا  اثلابتة  بالسنّة  أمرنا  أن

 !العلم  أهل مجاهَي قول بذلك ووافقنا  ؟! -املبدلون
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 فيما وجتوز  ؟!املبدلي فيها  وافقا اليت املسائل  ف  فقط حمّرمة ختطئتهما أن أم
 !فيه خالفاهم

  فََصحَّ "  حزم:  ابن  قال  كما  تمويه،  إال  هو  ما  غَيه   أو  احلسن  قول  إيرادهما  أن  فتعلم
نَّ 

َ
َحابَةِ  ِمنْ  بِهِ  حَيْتَجُّ  َمنْ  بِِذْكرِ  ُيَموُِّهونَ  إنََّما الَْقْومَ  أ نَُّهمْ  إيَهاًما؛ الصَّ

َ
 ُمْؤنَةَ  اَل  أِل

قَْوالِِهمْ  ِمنْ  يَُوافِقْ  لَمْ  ِفيَما ِخاَلفِِهمْ  ِمنْ  َعلَيِْهمْ 
َ
يَ  أ

ْ
يِب  رَأ

َ
نَُّهمْ  وفُاَلن،  َحنِيَفَة، أ

َ
 اَل  َوأ

قَْواَل   يََرْونَ 
َ
َحابَةِ   أ ةً   الصَّ يَ   َواَفَقْت   إَذا  إالَّ   ُحجَّ

ْ
يِب   رَأ

َ
  َهَذا  َويِف   َفَقْط،  وفُاَلن   َحنِيَفَة،  أ

  عندهم  فليست  ي،اتلابع  أو  الصحابة  بأقوال  يموهون   حينما  حاهلم  وهذا  "ِفيهِ   َما
 يعجبهم.  مما وعالن فالن أقوال أو أهواءهم، وافقت إذا إال حجة

 
 أن رأى منهما لك أن بمعىن مسائل، ف اختلفا العزيز  عبد وابن احلسن ان ثمّ 

  َكن  فإن   نفسه،  قتل   من  ىلع  الصالة   جواز  منها  املسائل،   بعض   ف  خطأ  اآلخر  قول
 فقد جتوز، ال قوهلما ةختطئ َكنت نوإ ادلين! ادلين الفخي فكيف دين قوهلما
  كما ، ن ي جامد  ، ي وهابي  ، ن ي متشدد  أصبحا فهل  ،اآلخر قول منهما لك خطأ

 ؟! املبدلون   يصفنا 
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 .حنيفة أبي قوُل  (11

 

 
  ال  ألننا أخطأ إذا  عليه  ُب نعي وال به،  أخطأ وقد بذلك،  فأفت  حنيفة وأب أما

 أهل  ف  قونلا  كذلك  ،برش  هو  وإنما  ،معصوًما  أو  َملَاًك   يكون  أن  العالم  من  طلبن
 اتلرثيب ولكن عليه، نرّثب  فال  يصبه ولم احلق عن حبث فمن قاطبة، العلم

  وخان. وغش  وخدع زّور  من ىلع
 

أه فقد حنيفة أبو وأما  فلم وتفصياًل، مجلة وه ؤخطَّ  بل هذا، من بأكرب أئمة خطَّ
 املسألة!  هذه ف علينا  شغبتم كما عليهم تشغبون نراكم

  فيهم فأخذ حنيفة أبو نشأ حت معتدالً  األمر هذا زال ما" :مالك  قال  فقد
  (45)"أنح. وال أفلح فما  بالقياس

  ما نعم،" فقال: حنيفة؟ أبا تعرف  هل:  وقيل  أنس  بن  مالك  سمعت الشافيع:  وقال
 ذهب من ُيعلها حت دونها  لقام ذهب من السارية هذه  قال لو برجل ظنكم

  اْلطأ  ىلع يثبت َكن  أنه يعين " حاتم: أيب ابن قال ."حجارة  أو خشب من ويه
  (46) "هل  بان إذا الصواب  إىل يرجع وال دونه وحيتج

 

 
 . وصححه الواديع2102ه. برقم:  جامع بيان العلم وفضلرواه ابن عبد الرب ف    (45)

وهذا سند صحيح أيضاً فإن اأمحد بن حممد العتيق . وصححه الواديع، وقال:   (421ص  13)جتاريخ بغداد  قال    (46)
أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن منصور أبو احلسن املجهز املعورف بالعتيق،   ( فقال:379ص4ترمجه اْلطيب )ج

 إىل أن قال: كتبت عنه واكن صدوقاً. اه.  روياين األصل ودل ببغداد.
 ( وقال: كتبنا عنه واكن ثقة أميناً كثَي السماع.393ص7واحلسي بن جعفر السلمايس ترمجه اْلطيب أيضاً )ج

ويلع بن عبد العزيز الربذيع هو يلع بن عبد العزيز بن مردك بن أمحد بن سندويه بن مهران بن أمحد أبو احلسن 
 ( وقال: َكن ثقة. اه.30ص12الربذيع الزباز كما ترمجه اْلطيب ف »تارخيه« )ج

 تم صاحب »اجلرح واتلعديل« ووادله حممد بن إدريس إمامان مشهوران.وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حا
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  "َكه الكتاب  يقيس  ثم خطأ املسألة أول يضع حنيفة أبو " :الشافيع  وقال
 فعددت  ورقة  وثالثون  مائة  فيها  فإذا  حنيفة  أيب  ألصحاب   كتب  ف  نظرت   وقال:
   السنة. خالف ورقة ثماني منها

  (47) "حنيفة أيب من قوهل عوار ىلع أدل الكتب وضع أحداً  أعلم ما" وقال:
  (48)  "يذكر ال هوحديث مذموم رأيه" :حنبل   بن   أمحد  وقال
  (49) "حديثه وعن رأيه وعن عنه سكتوا  مرجئاً، َكن  " :ابلخاري وقال

 
ت  أقواهلم فهذه   حنيفة، أبو أم أعلم أنتم هلم: وقولوا  عليهم، فعيبوا  عنهم،  صحَّ

  تفهمون  انكم تظنون هل  هلم: وقولوا  حنيفة، أبا تلخالفوا  أنتم من هلم: وقولوا 
  تشنعوا  أن قبل  وملذهبه  ولكتبه هل  م ذمه ف  عليهم شنعوا  حنيفة،  أيب من خَيا 

  يرمحه  :وقلنا  حنيفة.  أيب  قول  فيها  تركنا  ة مسأل  ف  وافقناهم  السنة  وافقنا   إذا   علينا
 علينا، جترأتم شيوخنا ف الالكم  عن جبُنتم ملا كنل عذر. عن هل وحبثنا اهلل،

 الوكيل.  ونعم اهلل  فحسبنا
 

 إنما فأخطأ، احلق إىل الوصول ف اجتهد  من ىلع  يكون ال قد  العيب نإ ونقول
 جعل من ىلع و الّصحابة، وفعل ملسو هيلع هللا ىلص انلّيب قول تاراكً  خبطئه أخذ َمن ىلع العيب

 

 
 وابن أيب رسيج هو أمحد بن الصباح انلهشل الرازي قال احلافظ ف »اتلقريب«: ثقة مأمون.

 والشافيع ومالك هما اإلمامان اجلليالن.

أحد شم راحئة العلم بصحتها   وال يشك  (431ابن أيب حاتم رمحه اهلل ف »آداب الشافيع ومناقبه« )صرواها    (47)
 وسالمة أسانيدها إىل الشافيع.

 285ص 4أخرجه العقيل ج  (48)

 81ص8ج  اتلاريخ الكبَي  (49)
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ا املخطئ قول  منه، وأرجح الرّسول، قول من وأحسن بل ملسو هيلع هللا ىلص، اهلل رسول لقول نِدًّ
 .الُمصيبة  فهذه

 
 لم ملسو هيلع هللا ىلص؛ انّليب قول بها يرّدون حّجةً  وجعلوه  حنيفَة، أيب قول قدسوا  إذ هلم وما

 !أقواهل ببايق -أكرثهم- يأخذوا 
 

  أعين  !اهذ قوهل تركوا  فماهلم لإلمجاع، خمالًفا واجبة، الوتر صالة  بأنّ  قوهل  مثل 
  قوهل  ان مع السلفية، إىل واملنتسبي واحلنابلة والشافعيَّة  املالكية  املذاهب أهل
 ولم  دْلل،  فيه  هل  هذا  ولكن  أقوى،  غَيه   دْلل  َكن  وإن  دْلل،  إىل  فيه  استند  هذا
 الفطر.  زاكة  ف كما  برأيه يقله

 

يَّام عرشة  ُمِضّ  بعد املرأة  َدم انقطع إِنْ : وقوهل 
َ
نْ  وجهالَز َجازَ  أ

َ
  قبل ُُيامعها أ

أوه  هجروه  قول وهذا (50)  الُْغسل  وذلك مذهبه، أتباع من حت بل عليه، وخطَّ
رن، حت تقربوهن وال املحيض  ف النّساء فاعزتلوا ﴿ قال: اهلل ألن هَّ   فإذا يطَّ

  خالف ألنه قوهل تركوا  أنهم قالوا  فإن .﴾اهلل امركم حيث من فاتوهن تطهرن
 !  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكم  خالف حينما قوهل يرتكون ال فلماذا اآلية،

 

  بأقدامهم  ونؤفيبد  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيّه وفعل اهلل  أمر  ما  عكس  ونؤيتوض  ال ملاذا و 
  باللغة آية ويقرؤون  فارسية بال فيكرّبون يصلّون ثم ههم،وبوج وخيتمون
 خيطئ. ال أنه نلا ثبتوا ْل (51)   حنيفة. أيب عند جائز  هو كما  هم،صالت  ف الفارسيّة

 

 

 
 نقله عنه القرطيب ف اتلفسَي  (50)

 15ص  1األصل للشيباين ج  (51)
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  عبد  بن عمر  بقول هل  واحتجوا  صحيًحا حنيفة  أيب قول جعلوا  اآلن هم ثُمّ 
  بن عمر وقال  اْلمر، بتعشَي أفت  حنيفة أبا أن هلم قلنا  إذا  قوهلم فما العزيز،

  فقد حنيفة؛ ايب قول رد حيرم َكن فإن (52) "مسلم يعرشها ال اْلمر" العزيز عبد
 َكن وإن عمر، قول حنيفة أبو رد دفق عمر، قول رد حيرم َكن وإن قوهل، عمر رد

  جامدان إذن  فالكهما الفقه، يعرف  ال ظاهري جامد أحدهما قول ىير من
 الفقه!!  يعرفان  ال ظاهريان

 

  أبا قوهل خيالف العزيز عبد وابن العزيز، عبد ابن خيالف حنيفة أبو َكن وإن
   ملسو هيلع هللا ىلص.  انلّيب قول وترك  اتّباعهما  علينا توجبون فكيف حنيفة،

 
 وافق بما نأخذ  قلتم فإن فيها؟ اختلفا اليت  املسألة ف العمل ما نلاكم:سأ ذاوإ

 الفطر؟ زاكة  ف حنيفة  أيب بقول ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  قول ون دتر فلماذا قلنا:  ملسو هيلع هللا ىلص؛  انليب قول
  العزيز   عبد  ابن  قول  تصحيح  ألن  عبث،  هذا  قلنا   صحيح؛  القولي  الك  قلتم  وإن

  عمر  بأن  القول  إىل  يفض  يفةحن  أيب  قول  وتصحيح  اإلسالم،  من  حنيفة  أبا  خيرج
 العمل؟  فما كبًَيا، خطأ أخطأ

 
َرادَ  َولَوْ )  مسألة:  ف  قال حي حزم   ابن أحَسنَ  وقد

َ
يَّنَهُ  َذلَِك  َتَعاىَل  اهلل  أ   َولَمْ  بَلَ

ِ   إىَل   يَِكلْنَا  ِي   َخَطأ
ْ
يِب   َرأ

َ
  وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهلل   َصلَّ   –   اهلل   رَُسوُل   قَاَل   َوقَدْ   َوَظنِِّه،   َحِنيَفةَ   أ

،  إيَّاُكمْ "   : -  نَّ نَّ   فَإِنَّ   َوالظَّ ْكَذُب   الظَّ
َ
نْ ﴿   َتَعاىَل:   َوقَاَل   " احْلَِديِث   أ

َ
ُكوا  َوأ   َما   اهلل بِ   ترُْشِ

ْل   لَمْ  نْ   ُسلَْطانًا   بِهِ   يََُنِّ
َ
 الكمه  انتىه (  ﴾ َتْعلَُمونَ   ال   َما   اهلل   ىلَعَ   َتُقولُوا   َوأ
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 وال ،حنيفة  أيب  ىلع  بهذا  أعيب  أن  أريد  ال  أنين أسلفت، ما ىلع مؤّكًدا أقول
  الفقيهِ  خطأ من ُيعل  من ىلع وأعيب أعيب ولكن أخطأ، إذا  ه فقي  ىلع أعيب
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وقول اهلل،  رشع بها يُردُّ  ُحّجةً 

 
ي أرَى قد فَإِينِّ " القائل وهو عنها، رجع أقوااًل  قال نفسه حنيفة وأبو

ْ
 اْْلَْوم، الرَّأ

ي َوأرَى َغدا، وأتركه
ْ
أ  دين حنيفة أيب رأي َكن  فإن (53)  "غده ِف   وأتركه َغدا، الرَّ

 قالوا: فإن خطئه؟ عن أم  ادلين عن يرجع حنيفة أبو فهل [ابلعض جعله ]كما
 .ملسو هيلع هللا ىلص الرّسول الكم به تعارضوا  فال دينًا، رأيه فليس  هلل، احلمد قلنا: خطئه، عن

 
قيمت كما  احلُجة عليه  متأقي لو أنه  إال به  نُظنُّ  ال  حنيفة وأبو

ُ
  لرتك  عليهم؛ أ

  وقد  (54)  " مذهيب فهو احلديث صح  إذا " هو:  قال فقد السنّة،  يوافق ما وقال قوهل
 احلديث  صح

 

نَّ   حيث  مسعود  ابن  فعل  كما  انلاس  خَي  هم  من  فعله  القول  عن  والرتاجع
َ
 رجاًل   أ

  فقال:  أمها،  ْلزتوج  امرأته  فطلَّق   فأعجبته،  أمها   فرأى  امرأة   تزوج   رجل  عن  سأهل
  املال  بيت  نُفاية  يبيع  فاكن  املال؛  بيت  ىلع  اهلل  عبد  واكن  الرجل،  فزتوجها  بأس،  ال

  اهلل  صل - حممد أصحاب  فسأل املدينةَ  قَدمَ  حت  القليل، ويأخذ الكثَي يعطي
  وزنًا إال الفضة تصلح وال املرأة، هذه الرجل هلذا حتلُّ  ال فقالوا:  ،-وسلم عليه
  اذلي  إن  فقال:  قومه  ووجد  ُيده،  فلم  الرجل  إىل  انطلق  اهلل  عبد  قدم  فلما  بوزن،
  اذلي إن الصيارفة  معرش يا فقال: الصيارفة  وأىت حيل، ال صاحبَكم به أفتيُت 
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 رجوع  عن واألمثلة  (55)  بوزن وزنًا إال  الفضة حتل  ال ل،حي  ال أبايعكم كنُت 
 .هنا   ذكرها من أكرث ملسو هيلع هللا ىلص  انليب سنّة هلم تبينت أن بعد رأوها أمور  عن الصحابة 

 
  أفرادُ  أما  العلم،  أهل وامجاع  الرّسول  وقول  اهلل  قول  يه  فاحلُّجة 
  اإلمجاع،  او  والسنة  تاب الك  وافق إذا إال بقوهِلم  ُحّجة  فال العلماء 
 .ذِلاتِه   ال   ملوافقته  ُحّجة  يكون   عندها 

 
 .هواه  الّرأي وافق حي فقيه لرأي تعصب فيمن املشَكة لكن

  

  

 

 
 4( وقال الشيخ مشهور: وهذا إسناد صحيح رجاهل ثقات )إعالم املوقعي ج282/  5رواه ابليهق ف السَن الكربى )  55
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 :أصناف ثالثَة املسألة هذه يف خالفونا والذين

 
 وقالوا واجتهدوا  األدلّة  ف  نظروا  االصابع[:  ىلع معدودون ]وهؤالء  تِهدون جم 

 اهلل  ونسأل  السنّة،  بموافقة  وننصحهم  قوهلم  خبطأ  ونقول  فنحرِتمهم  القول،  بذلك
 .خطأهم هلم يغفر وأن ونظرهم، اجتهادهم  ىلع األجر لُهم

 
  تبّي   فإن  ادّلْلل،  هلم  نبّي   لكن  نلومهم،  فال  مذهبهم،  أو  ُمفتيِهم  يقدلون : امعو
  وإن  اجلزئيّة.   هذه  ف  تركه   فعليهم  هل،  دْلل  ال  مذهبهم  أو  مفتيهم  أن  ووجدوا   هلم،

 .ويعلمهم هلم يغِفرَ  أن اهلل  فنسأل مذهبهم واتّبعوا  قونلا يفهموا  لم

 
 باالجتهاد هلم حقًّ  ال  أنّهم حيُث  ،تشنييع ف قصدتهم  اذلين وهؤالء: متعامِلون 
 شغبوا  وإنما  وسكتوا،  مذهبهم  فقدّلوا   َكلعوامِ   فعلوا   وال  اجتهدوا،  ألنّهم  فنعذرهم

  ىلع وكذبوا  انلّاس، ىلع  ولبّسوا  منهم، أكرب  بكالم   وخلّطوا  العلم، أهل  ىلع
نّة. غَي إىل ودعوا  ِعلم، بغَي وجادلوا  العلماء،   هؤالء أنّ  اتّضح وقد السُّ

  أثبّت  وقد واجلدال، السفسطة عندُهم وإنما عندهم، حتقيق  وال متالعبون،
 وافرتوا  بل  أهوائهم،  نلرصِ   وابلخاري   وأمحد  تيمية   ابن  ىلع  كذبوا   كيف  بالرباهي

  فضال  حق،  طالب  يفعله  ال  وهذا  بيّنًا،  افرتاءً   عنه   اهلل  ريض  معاوية  الصحايب  ىلع
  َكذلي وضعيفة عنه اهلل  ريض معاذ عن َكذلي  منقطعة بأخبار احتجاجهم  عن
 . السبييع إسحاق أيب عن
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  املكيل  الطعام إخراج ني بأننا علينا حيتجون جهلهم لفرط  هؤالء ترى ثم
  وحّجتنا خنالف لم لكننا للنص، خالف هذا  أن  ويقولون فطر، ال زاكة  ف مجيعه 

م ف  ذكرته اذلي اْلدري سعيد أيب حديث  .الكيم مقدَّ
 

 نلا وبينوا  فانصحونا خالفنا إن فأقول: بها جاهلون هم أخرى بأمثلة ويأتون
 ف الرسول خالفنا كنا أفإن السنّة، إىل نرجع لم إن سنهلك فإننا لرنجع، املخالفة

 .عجاب  ليشء هذا إن مسائل؟  ف وختالفونه فتقدلونا بزعمكم، مسألة

  
 

 .اتّلوفيق وباهلل حسبنا، واهلل



 49الصفحة:   املعاصرين  من  نقدًا الفطر زكاة إلخراج يزين اجمل شبهات على املبني الرد 

 

 


